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NOU PÀRQUING A LA CELLERA
Tot i que ja és un fet evident des de fa dies, finalment us podem
anunciar que després de mesos de negociacions amb el Bisbat de
Girona i amb la complicitat inestimable de la Parròquia i el Centre
Parroquial de la Cellera de Ter, s’ha aconseguit llogar l’hort de la
rectoria per a destinar-lo a aparcament públic i signar un dret de pas
per a vianants que el comunicarà directament amb la plaça de
l’Església a través de la pista.
El contracte és per 10 anys, a raó de 3.000€ anuals, IVA inclòs.
El nou aparcament permetrà disposar d’unes 25 noves places de zona
blava gratuïta, alhora que esponjarà de vehicles el tram que va del
carrer Doctor Codina a la plaça de la Vila, sector on a partir d’ara estarà
prohibit aparcar.
Igualment, entenem que aquest nou espai evitarà que una quantitat
importat de cotxes es vegin obligats a entrar al poble per trobar
aparcament, disminuint així el trànsit a través de la plaça de l’Església,
la plaça de la Vila, el carrer Major i el carrer d’Amer, amb tot el que això
comporta a nivell de seguretat i comoditat tant tan per a la mainada
com pels vianants, comerciants i els veïns en general.
Esperem que faci una bona feina!

LA FESTA HOMENTAGE A LA GENT GRAN ES TRASPASSA AL MES D’OCTUBRE
Ja fa anys que la Festa d’Homenatge a la Gent Gran es celebra durant el mes de maig amb un dinar de
germanor al pavelló municipal del nostre poble. Aquest any s’ha decidit traslladar la Festa al mes d’octubre
perquè el pavelló està tancat i, durant uns mesos, no es podrà disposar d’aquest espai.
Cal dir que aquest serà un any especial, ja que celebrem el 60 aniversari, i tot i que encara falta uns mesos,
volem començar a preparar-la i fer que sigui una diada diferent. Per això demanem que qui tingui
fotografies, vídeos,… de les festes d’anys anteriors, i vulgui col·laborar en l’exposició que es farà per la
Festa d’Homenatge a la gent Gran, ho podeu fer portant les vostres fotografies a l’Ajuntament (matins) o a
la biblioteca (tardes). S’escanejaran les imatges i així no heu de deixar les originals.
Gràcies per endavant!
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AGENDA
DIA

ACTIVITAT

DIMECRES

1

DIJOUS

2

DIVENDRES 3
DISSABTE

"Recuperació de la Vinya a Amer.
Vinyes Senyoriu de Rocasalva"

març 2017

HORA

LLOC

a 2/4 de 7h de la tarda

Sala 2 CCP

DESCRIPCIÓ

4

DIUMENGE 5
DILLUNS

6

DIMARTS

7

DIMECRES

8

DIJOUS

9

Pòrtic de Setmana Santa al monestir de Santa Clara

de 4h a 8h de la tarda

Excursió a Santes Creus

Reunió dels col·laboradors de la Matança

9h del vespre

Festa del Parenostre

8h de la tarda

Fira i Festa de la Matança del Porc

a partir de les 9 del matí

Xerrada SLOF sobre Bullying

a 5h de la tarda

Baixos de la rectoria

DIVENDRES 10
DISSABTE

11

DIUMENGE 12
DILLUNS

13

DIMARTS

14

DIMECRES

15

DIJOUS

16

Sala de Plens de l'Ajuntament

DIVENDRES 17
DISSABTE

18

DIUMENGE 19
DILLUNS

20

DIMARTS

21

DIMECRES

22

DIJOUS

23

DIVENDRES 24
DISSABTE

25

DIUMENGE 26
DILLUNS

Sortida als aiguamolls de l'Empordà

27

DIMARTS

28

DIMECRES

29

DIJOUS

30

DIVENDRES 31

La coral de l'escola PopVeus participarà en el concert
de presentació del nou disc de l'Orchestra Fireluche

Teatre Municipal de Girona

44a

FIRA I FESTA DE
LA MATANÇA DEL PORC
Diumenge 12 de març de 2017
LA CELLERA DE TER
La Selva
Fira de brocanters · Tastets típics i casolans · Artesania i exposicions
Visites guiades al poble · Missa a la Parròquia
Grallers i Geganters de la Cellera · Sardanes amb la Principal de Banyoles

Dinar popular
tradicional
Informació i reserves del dinar:Tel. 972 42 30 86 (Marta). Places limitades
centrecultural.cat@gmail.com · www.centrecultural.cat
Tiquets dinar (preu: 13 € / infantil 9 €) : El Local, Can Fanera i Can Novich
Reserva de parament i taula (preu: 4 €) : Moda Íntima Marta. C/Dr Codina, 30
Data límit de reserva: Dijous 9 de març (o en exhaurir-se els tiquets)

Organitza:

Col·labora:

